
 

 

 

Бюлетин по Безопасност на полетите 
Контролен № 2/2018 

 

 

 

ТЕМА: ОЦЕНЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОГАРАМА ЗА 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ НА 

ЗАДАЧИ ПО УППЛГ 

 

 

Област на приложение:  

Настоящият Бюлетин е приложим за всички организации за управление поддържането 

на постоянна летателна годност на ВС (ОУППЛГ), одобрени съгласно условията на 

Регламент (ЕС) 1321/ 2014 г. 

 

Причина за издаване:  

В резултат на проведена стандартизационна инспекция от страна на ЕААБ и във 

връзка с проведени инспекции по надзор на съответствието на ОУППЛГ с изискванията на 

Регламент (ЕС) 1321/ 2014 г., се установиха тенденции и несъответствия, поради които        

ГД ГВА издава настоящия бюлетин и  дава указания за поддържане на ефективно 

съответствие с приложимите нормативни изисквания, както следва: 

1. Програмата за техническо обслужване (ПрТО) на ВС трябва да включва програма 

за надеждност, когато това е приложимо изискване.  

2. Програмата за надеждност трябва да осигури, че заложените задачи в ПрТО са 

ефективни и тяхната периодичност е адекватна. 

3. ПрТО трябва да се преразглежда поне веднъж годишно и всеки път, когато се 

променя документ, на който е базирана.  

4. При провеждане на годишните срещи за анализиране ефективността на ПрТО и 

представяне на докладите по надеждност, организациите трябва да  информират 

предварително ГД ГВА за датата на срещата, за да се осигурява присъствие на 

пердставители от ГД ГВА. 

5. В случаите, когато ОУППЛГ използва подизпълнител за определени дейности по 

поддържане на летателна годност ( напр. разработване на ПрТО и / или  Програма 

за надеждност и т.н.) трябва да да бъдат точно описани задълженията и 

отговорностите на организацията и подизпълнителя по отношение на 

договорените дейности. 

 

Нормативно основание: 
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1. ЗГВ, чл. 16 б, т. 3 

2.  Регламент (ЕС) 1321/ 2014 г. , Приложение I (Част-М), АМС & GM – последно 

изменение и допълнение, и в частност М.А.709, М.А.302 и М.А.711(а) (3), където е 

приложимо. 

3. Бюлетин за безопасност на полетите № 3/2014 от 12.11.2014 

Действия, които трябва да бъдат предприети: 

1. Преглед и при необходимост ревизиране на Описанието на ОУППЛГ за 

установяване съответствие на процедурата за разработване и изменение на 

ПрТО съгласно изискванията на М.А.302 и Appendix I to АМС M.A.302 and 

AMC M.B.301 (b).  

2. За ВС със сложна моторна тяга и ВС, използвани за търговски въздушен 

транспорт, ОУППЛГ трябва да прегледа установената процедура за следене 

ефективността на ПрТО, съгласно М.А.301 и при необходимост да ревизира 

всяка одобрена ПрТО, съгласно резултатите от извършения анализ. 

3. ОУППЛГ следва да осигури въвеждането на всички директиви с повтарящо се 

действие в ПрТО. 

4. Преглед и ревизиране на ПрТО и ООУППЛГ, с цел осигуряване въвеждането 

на Програма за надеждност, където това е приложимо. 

5. В случаите, когато ОУППЛГ използва подизпълнител за определени дейности 

по поддържане на летателна годност ( напр. разработване на ПрТО и Програма 

за надеждност и т.н.) да се осигури точно описание на задълженията на 

подизпълнителя и Организацията, включващо без да се ограничава, възлагане, 

проверка и приемане на изпълнените дейности. 

 

Отговорни за изпълнението на бюлетина: 

По всички точки - Ръководители на организации за управление поддържането на 

постоянна летателна годност на ВС, одобрени съгласно условията на Регламент (ЕС) 1321/ 

2014 г. 

Срок за изпълнение: 

Действията по този бюлетин следва да бъдат изпълнени в срок до 24.09.2018 г. 

 Изпълнението на този бюлетин да бъда докладвано на: 

Писмено на ГД ГВА, София 1000, ул. Дякон Игнатий № 9 и на електронен адрес: 

airworthiness@caa.bg   в срок до 28.09.2018 г. 

 

Издаден от: ГД ГВА- Отдел „ЛГ на ГВС“ 

 

За ГД ГВА:      

30.8.2018 г.

X

Станимир Лешев

Главен директор ГД ГВА

Signed by: Stanimir Georgiev Leshev  

mailto:airworthiness@caa.bg

